
KAMPAŅAS 

#LVIEDVESMO SKOLĀS 

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA  

1.1. Konkursa organizators ir sabiedrisko attiecību aģentūra A.W. Olsen & Partners. 

1.2. Konkursa nolikums ir izsūtīts elektroniski visām Latvijas  vispārizglītojošām skolām, 
kurās mācās jaunieši vecumā no 13 – 19 gadiem. 

 

2. KONKURSA MĒRĶI 

2.1.Informēt, ieinteresēt un iesaistīt jauniešus Latvijā valstiski svarīgu procesu īstenošanā. 
2.2.Sekmēt vēlmi stiprināt nacionālo identitāti un piederību Latvijai, tai skaitā, attīstot sevi 
profesionāli, dzīvojot un  mācoties Latvijā. 

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI un PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 

3.1.Konkursa dalībnieki ir 6. – 12.klases, kas piesaka sevi dalībai konkursā. 

3.2. Klases piesaka dalību konkursā laika posmā no 2017. gada 1. – 25. septembrim. 

3.3. Skolas atbilstību noteiktam reģionam nosaka 2009. gadā noteiktais teritoriālais dalījums 
(http://www.pilsetas.lv/latvijas_regioni). 

 

4. KONKURSA NOMINĀCIJA  

4. 1. Konkursā ir piecas uzvarētāju nominācijas: “LViedvesmo Kurzemē”, “LViedvesmo 
Vidzemē”, “LViedvesmo Zemgalē”, “LViedvesmo Latgalē”, “LViedvesmo Rīgā”. 

 

5. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

5.1.Klašu konkursa pieteikumu anketas, piesakot dalību konkursā jāaizpilda pievienotajā saitē 
– http://ej.uz/fe45 no 2017. gada 1. septembra  līdz 2017. gada 20. septembrim. 

5.2. Konkursam jāiesniedz: Pieteikuma forma, kurā iekļauj - pretendenta skolu, klasi, 
skolotāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, e – pasta adresi, kas skolēniem palīdzēs 
sagatavot labo darbu pieteikumu. 

 

6. KONKURSA DARBU IESNIEGŠAMA 

6.1. Konkursam video formātā jāiesniedz klases kopā paveiktais labais darbs (-i),  kas vairo 
prieku un lepnumu par mūsu zemi, sniedz pārliecību, ka, dzīvojot Latvijā var sasniegt daudz. 

6.2. Video ir jābūt pieminētam tekstam “Tas ir mūsu labais darbs #LViedvesmo ietvaros, ko 
dāvinām visai Latvijai” 



6.3. Konkursa labais darbs ir jānofilmē, video materiāls jāievieto YouTube kanālā un saite 
jāievieto Labo darbu video pieteikumu anketā http://ej.uz/ic22 laika posmā no 2017. gada 1. – 
30. septembrim un jānosūta. 

 

7. KONKURSU DARBU PUBLISKOŠANA 

7.1. Visi iesūtītie konkursa darbi  iesūtīšanas kārtībā tiks ievietoti kampaņas #LViedvesmo 
Facebook lapā #LViedvesmo, kur katra reģiona darbi tiks ievietoti atsevišķā sadaļā ar 
nosaukumu  

“Kurzeme” https://www.facebook.com/pg/LViedvesmo-
1948718882070549/photos/?tab=album&album_id=1954177204858050 

“Vidzeme” https://www.facebook.com/pg/LViedvesmo-
1948718882070549/photos/?tab=album&album_id=1954181368190967 

“Zemgale”https://www.facebook.com/pg/LViedvesmo-
1948718882070549/photos/?tab=album&album_id=1954183581524079 

“Latgale” https://www.facebook.com/pg/LViedvesmo-
1948718882070549/photos/?tab=album&album_id=1954179674857803 

“Rīga”https://www.facebook.com/pg/LViedvesmo-
1948718882070549/photos/?tab=album&album_id=1954182858190818 

Konkursā iesniegtie darbi būs pieejami ikvienam Facebook lietotājam. 

 

8. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA  

8.1. Konkursā piedalās visi iesūtītie video,  kas  saturiski atbilst konkursa idejai. Kampaņas 
organizators patur tiesības nepublicēt video, kuros būs erotiska rakstura, naidu kurinoši, cieņu 
aizskaroši vai cita veida konkursa idejai neatbilstoši video. 

8.2. Ja video neatbildīs konkursa idejai un netiks ievietots kopējai vērtēšanai, par to iesūtītājs 
saņems elektronisku vēstuli. 

8.3. Pēc ievietošanas #LViedvesmo Facebook lapā par iesūtītajiem video būs iespējams balsot 
ikvienam Facebook lietotājam. 

8.4. Par balsojumu tiks uzskatīts nospiests Like, kas atbildīs 1 punktam. 

8.5. Par balsojumu tiks uzskatīts arī Share, kas atbildīs 2 punktiem. 

8.6. Pēc balsojuma noslēguma, 2017. gada 16. oktobrī tiks nofiksēts balsojuma stāvoklis un 
aprēķināti katra video iesūtītāja iegūtie punkti.  

8.7. Konkursa rezultāti tiks paziņoti #LViedvesmo Facebook lapā 2017. gada 20. oktobrī. 

 

9. KONKURSA BALVAS 

9.1. Konkursā uzvarējusī klase iegūs tiesības uzņemt savā klasē vai skolā kampaņas 
#LViedvesmo sava reģiona noslēguma pasākumu, kurā būs tikšanās ar vairākām 



iedvesmojošām un sabiedrībā zināmām un iemīļotām personībām, no kurām viena būs Jūsu 
reģiona “lepnums” – persona, kas uzrunāja klasi veikt labos darbus. 

9.2. Noslēguma un klases apbalvošanas pasākumu norises laiks ir no 2017. gada 1. līdz 20. 
novembrim. 

9.3. Uzvarējušās klases skolotājs, kas būs reģistrēts pieteikumā, saņems Biļešu Paradīzes 
dāvanu karti 100 EUR vērtībā.  

 

10. KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA 

10.1. Uzvarētāju klases skolēni pasākumā saņems diplomus ar slavenību, kas piedalās 
#LViedvesmo kampaņā, autogrāfiem. 

 

11. INFORMĀCIJA 

11.1. Papildus informācija par kampaņu pieejama pa tālruni 26543234, vai, rakstot uz e – 
pastu ilze@olsen.lv. 

11.2. Kampaņas informācija un nolikums ir publicēta šeit http://ej.uz/3m4p 

 

 


